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अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितिण काययविलि, २०७५  

प्रस्तािना 
नेपािको संवििान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अलिकाि सम्िक्तधि ऐन, २०७४ तथा संयिु िाष्ट्र संघिे पारित 

गिी नेपाि सिकाििे हस्ताक्षि समेत गरिसकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अलिकाि सम्बधिी महासक्तधि of 

Persons with Disabilities (–@))^ - Convention on the  Rights CRPD)  को उदे्दश्य, ममय ि भािना 
बमोक्तिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय-पत्र वितिण काययविलि बनाउन बाञ्छलनय भएकोिे,अपाङ्गता 
भएका व्यक्तिको अलिकाि सम्िक्तधि ऐन, २०७४ को दफा ६१ िे ददएको अलिकाि प्रयोग गरि u'l7rf}/ 

गााँउपालिकािे देहायको काययविलि िािी गिेको छ ।  

परिच्छेद १ 

प्रािक्तम्भक 

१. संक्तक्षप्त नाम ि प्रािम्भः (१) यस काययविलिको नाम "अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितिण 

काययविलि, २०७५" िहेको छ । 

  (२) यो काययविलि तरुुधत प्रािम्भ हनुेछ । 

२. परिभाषाः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमाः 
(क) "ऐन" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अलिकाि सम्िधिी ऐन, २०७४ (पवहिो संशोिन 

२०७५ समेत) सम्झन ुपदयछ । 

(ख) "लनयमाििी" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अलिकाि सम्िधिी ऐन २०७४ अनसुाि बन्न े

लनयमाििी सम्झन ुपदयछ । 

(ग)  "स्थानीय तह" भन्नािे u'l7rf}/ गाउाँपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(घ)  "िडा कायायिय" भन्नािे u'l7rf}/ गाउाँपालिका िडा कायायिय सम्झन ुपदयछ । 

(ड) "समधिय सलमलत" भन्नािे अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अलिकाि सम्िधिी ऐन, २०७४ (पवहिो 
संशोिन २०७५) को दफा ४२ बमोक्तिमको स्थानीय समधिय सलमलत सम्झन ुपदयछ।  

 
परिच्छेद-२ 

उद्दशे्य, मापदण्ड 

 ३. उदे्दश्य : यस काययविलिको उदे्दश्य देहाय बमोक्तिम िहेका छन ्: 
(क) विलभन्न प्रकािका अपाङ्गता भएका नेपािी नागरिकहरूको पवहचान गिी उनीहरुिाई सेिा सवुििामा 

पहुाँच स्थावपत गनय, त्यस्ता सेिा सवुििाहरुको िालग योिना लनमायण गनय ि स्थानीय तह देक्तख नै विलभन्न 

प्रकृलतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको िगीकृत िगत िाख्न सहि तलु्याउने   
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(ख) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अलिकाि सम्िधिी ऐन ि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अलिकाि सम्बधिी 
अधतिायवष्ट्रय महासक्तधि २००६ (CRPD) मा नेपाि सिकाििे िनाएको प्रलतबद्धता बमोक्तिम अपाङ्गता 
भएका व्यक्तििाई प्राथलमकताको आिािमा सेिा सवुििाहरु उपिब्ि गिाउन सहि बनाउन े।      

 (ग) अपाङ्गताको प्रकृलत, िगीकिण ि अिस्थाका आिािमा अपाङ्गता भएका व्यक्तििे पाउने सेिा, सवुििा 
ि अिसिको प्राथलमकीकिण गनय सहयोग गने । 

४. परिचय-पत्र वितिणका मापदण्ड देहाय बमोक्तिम िहेका छन ्:  
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अलिकाि सम्िधिी ऐनको अनसूुचीमा प्रकृलतका आिािमा अपाङ्गतािाई १० 

(दश) प्रकािमा िगीकिण गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अलिकाि सम्िधिी ऐनको 
अनसूुचीमा उल्िेक्तखत गाम्भीययता आिािमा गरिएको अपाङ्गताको िगीकिण गिी देहायका चाि समूहका 
परिचय-पत्र वितिण गरिनेछ :  

(क) पणुय अशि अपाङ्गताः 
ति उल्िेक्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुिाई 'क' बगयको परिचयपत्र उपिब्ि गिाइनेछ िनु िातो िंगको 
पषृ्ठभलूममा िािी गरिनेछ । 

1. व्यक्तिको शािीरिक, मानलसक िा इक्तधिय सम्बधिी प्रणािीहरुमा भएको क्षलत ि यसिे ल्याएको 
काययगत विचिनको अिस्था असाध्य गम्भीि भई अरूको सहयोग लिएि पलन दैलनक िीिन सम्पादन 

गनय असाध्यै कदिन हनुे व्यक्ति,  

2. सामाधय भधदा सामाधय दैलनक वियाकिापहरु पलन स्ियं गनय नसक्न े ि अधय व्यक्तिको सहयोग 

आिश्यक पने, तीव्र बौवद्धक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, तीव्र रुपमा अविज्म प्रभावित व्यक्ति, पूणय 
रुपमा श्रिणदृविविवहन व्यक्तिहरु,  

3. दईु िा सोभधदा बढी प्रकृलतका शािीरिक, मानलसक िा इक्तधिय सम्बधिी क्षलत भई सबैिसो दैलनक 

वियाकिापहरु अधय व्यक्तिकै सहयोगमा गनुयपने अिस्थाका व्यक्तिहरु,  

4. लनिधति रुपमा सघन हेिचाह (स्याहाि ससुाि) को आिश्यक परििहने शािीरिक अपाङ्गता भएका 
व्यक्ति िा मनोसामाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू । 

(ख) अलत अशि अपाङ्गताः  
ति उल्िेक्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुिाइ 'ख' बगयको परिचयपत्र उपिब्ि गिाइनेछ िनु लनिो पषृ्ठभलूममा 
िािी गरिनेछ ।  

1. शािीरिक, मानलसक िा इक्तधिय सम्बधिी क्षलत िा विचिन भएतापलन लनिधति िा अलिकांश समय 

सहयोगी, दोभाष ेिा मानि पथप्रदशयक आददको सहयोगमा आफ्नो दैलनक वियाकिापहरु िगायत 

वहडडुि ि संचाि गनय कदिनाइ हनु ेब्यक्तिहरु,  
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2. मक्तततस्क पक्षघात, मेरुदण्डमा चोिपिक िा पक्षघात, हेमोवफलिया, मांशपेशी सम्बधिी समस्या िा 
विचिन िगायत अधय विलभन्न कािणिे शिीिको ढाड, हात, गोडा, कम्मि आददिे काम गनय नसकी  
दैलनक आिागमनको िालग हृवििक्तचयि प्रयोग गनुयपने अिस्थाका व्यक्तिहरू,  

3. दिैु हात कुमदेक्तख िा पाखिुादेक्तख मनुी पिैु नचल्ने िा गमुाएका, विलभन्न कािणिे दिैु हात ि गोडा 
गमुाएका िा नचल्ने, कम्मिभधदा मलुनको माग गमुाएका िा नचल्न,े दिैु गोडा पूणय वियाशीि नभई 

बैसाखीको प्रयोग गने व्यक्तिहरू,  

4. दृविविवहन ि पूणय दृविविहीनको परिभाषा अधतयगयत पने व्यक्तिहरू,  

5. संचािको िालग लनिधति दोभाष े आिश्यक पने पूणय रुपमा कान सनु्न नसक्न े (बवहिा), दैलनक 

िीिनका वियाकिापहरु स्ियं गनय नसक्न,े लसकाइमा समस्या भएका बौवद्धक अपाङ्गता िा अविज्म 
भएका व्यक्तिहरु, लनिधति अरूको सहयोग लिइिहनपुने बहअुपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू। 

(ग) मध्यम अपाङ्गताः 
ति उल्िेक्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुिाई 'ग' िगयको परिचयपत्र उपिब्ि गिाइनेछ पहेँिो पषृ्ठभलूममा िािी 
गरिनेछ । 

1. कृलत्रम अङ्ग, क्यािीपि, विशेष प्रकािका ितु्ता िस्ता सहायक सामग्रीको प्रयोगबाि सामाधय वहडडुि 

िगायत दैलनक िीिनका वियाकिापहरु स्ियं गनय सक्न,े  

2. विलभन्न कािणिे घुाँडामलुनको अङ्गमा मात्र प्रभाि पिेको ति सहायक सामग्रीको प्रयोग नगिी पलन 

सामाधय वहाँडडुि गनयसक्ने,  
3. कुम िा पाखिुा भधदा मनुी एक हात गमुाएका िा हात नचल्ने िा हातिे गने काम गनय नसक्न,े  

4. दिैु हातको हत्केिाभधदा मलुनका कम्तीमा बूढी औिंा ि चोिी औिंा गमुाएका,  
5. दिैु गोडाको कुकुय च्चाभधदा मलुनको भाग नभएका ति सामाधय वहडडिु गनय सक्न,े 

6. मेरुदण्डमा समस्या भई ढाड कुवप्रएको, 
7. लसकाइमा वढिाइ भएका दैलनक वियाकिाप स्ियं गनय सक्ने बौवद्धक अपाङ्गता ि अवििम 

भएका व्यक्तिहरु , 

8. श्रिणयधत्रको प्रयोगबाि िा िूिो आिाि मात्र सनु्नसक्ने ससु्तश्रिण व्यक्तिहरू  

9. शल्यवियाबाि स्िियधत्र क्तझकी घााँिीको निीबाि मात्र बोल्नपुने अिस्था भएका ब्यक्तिहरु 

10. ओि ताि ुफािेको कािण बोिी अस्पि भएका ब्यक्तिहरु,  

11. बोल्दा अक्तककने, शब्द िा अक्षि दोहोयायउन ेसमस्या तीव्र भएका भकभके व्यक्तिहरू,  

12. तीन वफि भधदा मलुनका होचापकुका व्यक्तिहरू,  

13. चस्मा ि श्रिणयधत्र दिैु प्रयोग गने श्रिणदृविविवहन व्यक्तिहरु, िेधस िा म्याग्नीफायिको प्रयोगबाि 

मात्र पढ्न सक्ने धयून दृवियिु व्यक्तिहरु,    

14. अनिुशीय ििश्राि (हेमोफेलिया) सम्बधिी समस्या भई दैलनक वहाँडडुिमा कदिनाइ हनुे व्यक्तिहरु, 
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15. मानलसक िा मनोसामाक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु । 

(घ) सामाधय अपाङ्गताः 
ति उल्िेक्तखत अिस्थाका व्यक्तिहरुिाइ 'घ' बगयको परिचयपत्र उपिब्ि गिाइनेछ िनु सेतो पषृ्ठभलूममा 
िािी गरिनेछ । 

1. शािीरिक, मानलसक िा इक्तधिय सम्बधिी सामाधय विचिन भएका ति दैलनक िीिनका 
वियाकिापहरु स्ियम सम्पादन गनय सक्न े 

2. हात िा खटु्टा केही छोिो भएका, एक हातको हत्केिा भधदा मनुी नचल्न ेिा गमुाएका, एक हातको 
हत्केिाभधदा मलुनका कम्तीमा बूढी औिंा ि चोिी औिंा गमुाएका िा दिैु हातको  हत्केिामलुनका 
कम्तीमा बूढीऔिंा ि चोिीऔिंा भएका ब्यक्तिहरु,  

3. िूिो अक्षि पढ्नसक्न ेधयून दृवियिु व्यक्तिहरू,  

4. दिैु गोडाको सबै औिाका भागहरु नभएका,  
5. श्रिणयधत्र िगाई िूिो आिाि सनेु्न ति बोिी स्पि भएका ससु्त श्रिण व्यक्तिहरू,  

 

परिच्छेद ३ 

परिचय पत्र ढााँचा ि समधिय सलमलत 

५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय-पत्रको ढााँचा देहाय बमोक्तिम हनुेछ ।  

परिचय-पत्र िाहक व्यक्तिको व्यक्तिगत विििण स्पि हनुे गिी नागरिकताको प्रमाण -पत्रको ढााँचामा यस 

काययविलिको अनसूुची २ बमोक्तिम एकापट्टी नेपािी भाषामा ि अकायपट्टी अंगेिी भाषामा िेक्तखएको मालथ 

दफा ४ मा उल्िेक्तखत मापदण्ड अनसुाि एक पषृ्ठको परिचय-पत्र गाम्भीययता आिािमा गरिएका चाि 

िगयका अपाङ्गता भएका व्यक्तििाई चाि फिक िङ्गमा उपिब्ि गिाइनेछ । 

६. समधिय सलमलत सम्िक्तधि व्यिस्था देहाय बमोक्तिम हनुेछ । 

(१) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अलिकाि सम्िक्तधि ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसुाि अपाङ्गता परिचय पत्र 

वितिण गने समेत काययका िालग गाउाँपालिकामा देहाय बमोक्तिमको स्थानीय समधिय सलमलत िहनेछ :- 
 (क) गाउाँपालिकाको उपाध्यक्ष                                                                 संयोिक 

 (ख) गाउाँपालिकाको मवहिा सदस्य मध्येबाि 

       गाउाँपालिका िा नगि पालिकािे तोकेको मवहिा सदस्य                              सदस्य 

 (ग) गाउाँपालिका लभत्रका माध्यलमक विद्याियका  
     प्रिानाध्यापक िा श्रोत व्यक्ति मध्येबाि गाउाँ पालिकाको अध्यक्ष  

     तोकेको व्यक्ति                                                                                   सदस्य 

(घ) गाउाँ काययपालिकाको अध्यक्षिे  

     तोकेको स्थानीय स्िास््य चौकी िा अस्पतािको क्तचवकत्सक                          सदस्य 
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(ड.) स्थानीय प्रहिी कायायियको प्रमखु                                                         सदस्य 

(च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, वहत ि संिक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय 

     स्तिमा काययित संघ संस्थाहरु मध्येबाि गाउाँ पालिकाको अध्यक्ष  

िे मनोलनत गिेको संस्थाको प्रलतलनलि                                                        सदस्य 

(छ) गाउाँपालिका लभत्रका अपाङ्गता भएका  
     व्यक्तिहरु मध्येबाि समधिय सलमलतिे मनोनयन गिेको एक िना मवहिा  
     सदस्य सवहत तीन िना                                                                       सदस्य 

(ि) नेपाि सिकाि ि प्रदेश सिकािका स्थानीय स्तिमा िहेका 
    सम्िक्तधित विषय हेने कायायियको कायायिय प्रमखु                                        सदस्य 

(झ) गाउाँ पालिकाको उपाध्यक्ष िे 

    तोकेको गाउाँ पालिकाको कमयचािी                                                         सदस्य 

(२) स्थानीय समधिय सलमलतिे अपाङ्गता परिचय पत्र वितिणका िालग लसफारिस गने कामका साथै ऐनको 
दफा ४३ को (च) बमोक्तिम परिचय-पत्र सम्िधिीी काननुी, संिचनागत तथा अधय सिुाि गनुयपने विषयमा 
प्रदेशको सामाक्तिक विकास मधत्रािय; मवहिा, बािबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मधत्रािय िगायत 

सम्िक्तधित लनकायमा िेक्तख पिाउाँन ुपदयछ । 

परिच्छेद-४ 

परिचय पत्र वितिण 

७. परिचय-पत्र वितिण प्रविया देहाय बमोक्तिम हनुेछ :  
(क) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्थायी िेगाना भएको स्थानीय तहको िडा कायायियमा अपाङ्गता भएका 

व्यक्ति स्ियं लनिका अलभभािक िा संिक्षकिे अनसूुची १ बमोक्तिमको ढााँचामा परिचय-पत्र प्रालप्तका 
िालग सबै पतुयाई गने कागिातहरु २ प्रलत समािेश गिी लनिेदन ददनपुनेछ । 

(ख) दिखास्तमा आफ्नो नाम, स्थायी िेगाना, उमेि, अपाङ्गता खिेुको लिक्तखत प्रमाक्तणत प्रलतलिपी, पासपोिय 
साइिको (सम्भि भएसम्म अपाङ्गता देक्तखन ेगिी क्तखक्तचएको) फोिो, असिताको गाम्भीययता अिस्था ि 

शिीिका अंगहरुिे गने काममा आएको समस्या िा दैलनक वियाकिापमा हनुे लसलमतताहरुको विििण 

संिग्न हनुपुनेछ । यस प्रयोिनको िालग िधमदताय प्रमाण-पत्र िा नागरिकताको प्रमाण-पत्र िा िग्गा 
िनी प्रमाण पिुाय िा शैक्तक्षक योग्यताको  प्रमाण-पत्र िा मतदाता परिचय पत्र िा अपाङ्गताको आिािमा 
कुनै िालगि गरििहेको भए लनयकु्ति पत्र िा त्यो संस्थािे ददएको प्रमाण िा क्ति.प्र.का.मा दताय भएका 
अपाङ्गता सम्बधिी कायय गने संघसंस्थािे गिेको लसफारिस मध्ये कुनै एक िा यस्तै लबश्वस्त हनु सक्न े

आिाि ददने अधय प्रमाक्तणत लिक्तखतिाई आिाि मालननेछ । 
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(ग) रित पगुी आएको लनिेदनमा िडा कायायियिे लनिेदन प्राप्त भएको लमलतिे बढीमा ३ ददनलभत्र लनिेदकिे 

पेश गिेका कागिातहरुको एक प्रलत कायायियमा िाक्तख िडा कायायियको लसफारिस सवहत एक प्रलत 

गााँउपालिकामा पिाउन ुपदयछ । 

(घ) सम्बक्तधित व्यक्तििे पेश गिको लनिेदन उपि कुनै कागिात िा प्रमाण नपगुी परिचयपत्रका िालग 

लसफारिस गनय उपयिु नदेक्तखएमा सो व्यहोिा लनिेदकिाई ३ ददन लभत्रमा िानकािी ददन ुपदयछ । 

(ड.) िडा कायायियिे लसफारिस गनय नसवकने भनी ददएको िानकािी लनिेदकिाई क्तचत्त नबझेु सूचना पाएको 
१५ ददन लभत्रमा सम्िक्तधित स्थानीय तह समक्ष लनिेदन ददन सक्नेछ । 

(च) यसिी प्राप्त भएको लनिेदन समेत समािेश िाक्तख स्थानीय समधिय सलमलतको बैिकमा पेश गनुय पदयछ । 

लनिेदकिे पेश गिेका कागिात ि अधय सम्भाव्य त्य प्रमाणका आिािमा लनििे परिचय पत्र पाउन े

देक्तखयो भलन स्थानीय समधिय  सलमलतिे क्तशफारिस गिेमा लनििाई परिचय पत्र वितिण गिी त्यसको 
िानकािी लनिेदक तथा िडा कायायियिाई समेत ददन ुपदयछ । 

(छ) परिचयपत्रका िालग लसफारिस गनय कुनै कदिनाई पिेमा िडा कायायियिे क्तचवकत्सक/विशेषज्ञ िा 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाका प्रलतलनलिसाँग िाय पिामशय लिन सक्नेछ ।   

(ि) सामाधयतया अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्ियंिे आफ्नो परिचयपत्र बकु्तझलिन ुपदयछ । अलत अशि िा 
पीूणय अशि अपाङ्गता भएको कािणिे परिचय पत्र िकु्तझलिन आउन नसक्न ेभएमा िडा कायायियको 
लसफारिसमा परििािको सदस्य, संिक्षक िा लनिको बसोबास गने स्थानीय लनकायका पदालिकािीिे 

लनििाई बझुाउन ेगिी बकु्तझलिन सक्नेछन ्। 

(झ) परिचय-पत्र प्राप्त व्यक्तिहरूको िगीकृत िगत स्थानीय तहिे कम््यिुिाइि गिी आफ्नो कायायियमा 
िाखी चौमालसक रूपमा प्रदेश ि संघको सम्बक्तधित मधत्राियमा िानकािी गिाउन ुपनेछ। 

(ञ) समधिय सलमलतिे परिचयपत्र ददन भनी िहि गिेका व्यक्तििाई स्थानीय तहको कायायियिे अनसूुची २ 

बमोक्तिमको परिचय-पत्र (अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूिाई) लनःशलु्क उपिब्ि गिाउन ुपनेछ । 

(ि) परिचयपत्रमा गााँउपालिकाको प्रमखु प्रशासवकय अलिकृतको हस्ताक्षि हनुछे । प्रचलित कानूनको 
अलिनमा िही अधय अलिकृत कमयचािीिाई समेत अलिकाि प्रत्यायोिन गनय सक्नेछ । 

(ि) प्रत्यक्ष रुपमा देक्तखने िा अििोकन गनय सवकन ेशािीरिक, मानलसक िा इक्तधिय सम्बधिी क्षलतको हकमा 
परिचय-पत्र प्रदान गने अलिकािीिे अििोकन गिी तत्काि उपयिु परिचय-पत्र उपिब्ि गिाउन ुपनेछ 

।   

(ड) प्रत्यक्ष रुपमा नदेक्तखने िा अििोकन गनय नसवकने शािीरिक, मानलसक िा इक्तधिय सम्बधिी क्षलत भएका 
िा प्रि रुपमा छुयाउन समस्या भएका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका हकमा समधिय सलमलतमा पेश गिी 
सलमलतको लसफारिसका आिािमा परिचय पत्र वितिण गनुय पनेछ । 

 

८. अधय स्थानीय तहबाि परिचयपत्र वितिण गनेः 



 

9 
 

स्थानीय िेगानामा बसोबास नभएका ि विलभन्न अििोि तथा शािीरिक िा मानलसक अिस्थाको 
गम्भीययताको कािण आफ्नो स्थाई िसोिास भएको क्तिल्िामा गई अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गनय असमथय 
व्यक्तिहरुका िालग लनिको स्थायी बसोबास भएको स्थानको सम्बक्तधित स्थानीय तहबाि परिचय पत्र 

नलिएको सलुनश्चत भएमा दफा ५ को प्रविया पिुा गिी परिचय पत्र प्रदान गिेि सम्बक्तधित स्थानीय तहिाई 

िानकािी गिाउन सवकनेछ ।  

 

९. प्रलतलिवप सम्बधिी व्यिस्थाः 
(१) परिचय-पत्र हिाइ, नालसइ िा लबलग्रई परिचय-पत्रको प्रलतलिवप लिन ुपने भएमा आफ्नो स्थायी िेगाना 

भएको स्थानीय तहको िडा कायायियमा यथाथय विििण ि कािण खिुाई लसफारिसका िालग लनिेदन ददन ु

पदयछ । 

(२) िडा कायायियिे सबै व्यहोिा बकु्तझ लनिेदकको माग मनालसब देक्तखएमा परिचय-पत्रको प्रलतलिपी 
उपिब्ि गिाउन प्राप्त लनिेदन तथा अधय कागिातको प्रलतलिवप िडा कायायियमा िाखी लनिेदकिे पेश 

गिेको सक्कि कागिात सवहत लसफारिस गिी गाउपालिका स्थानीय तहमा पिाउन ुपदयछ ।  

(३) स्थानीय तहिे लसफारिस सवहत प्राप्त भएको लनिेदन अपाङ्गताको प्रकृती अनसुाि सोझै िा स्थानीय 

समधिय सलमलतमा पेश गिी सलमलतको लनणयय अनसुाि  अपाङ्गता परिचय-पत्रको प्रलतलिपी लनःशलु्क 

उपिब्ि गिाउाँन ुपनेछ । 

(४) प्रलतलिवपका िालग प्राप्त भएको लनिेदनका लबषयमा सो परिचय पत्र बाहक व्यक्तििे पवहिे प्राप्त गिेको 
परिचय पत्रमा हेिफेि गनुयपने देक्तखएमा स्थानीय लसफारिस सलमलतमा पेश गिी सो सलमलतबाि प्राप्त लनदेशन 

अनसुाि गनुय पदयछ ।   

 

१० यस काययविलिको प्रलतकुि कायय भएमा प्रचलित कानूनमा ब्यिस्था भए बमोक्तिम सिाय हनुेछ ।   

 

११. अलभिेख सम्िक्तधि व्यिस्थाः  
(१) सम्िक्तधित िडा कायायियिे आफनो क्षेत्रमा भएका कुि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरु मध्ये परिचयपत्र पाएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गताको प्रकृलत ि गाम्भीीययता िगायत अधय 

आिश्यक विििण खलु्नेगिी  लनयलमत रुपमा अध्यािलिक गिी त्यसको चौमालसक विििण तयाि गिी 
लनयलमत रुपमा आफ्नो गााँउपालिका/नगिपालिका तथा क्तिल्िा समधिय सलमलतिाई समेत पिाउाँन ुपदयछ 

। 

(२) स्थानीय तहिे परिचय पत्र वितिण गिे पलछ यसको िानकािी परिचय पत्र प्राप्त गने ब्यक्तिको स्थायी 
िेगाना भएको िडा कायायियिाई ददन ुपदयछ ।   
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(३) गााँउपालिका तथा नगिपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र िहेका कुि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा 
अपाङ्गता परिचय पत्र पाएका व्यक्तिहरुको अलभिेख िाखी त्यसको चौमालसक प्रलतिेदन प्रदेशको 
सामाक्तिक विकास मधत्रािय, मवहिा, बािबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मधत्रािय ि संघीय मालमिा तथा 
सामाधय प्रशासन मधत्राियमा पिाउाँन ुपनेछ ।  

 

परिच्छेद-५ 

लबलबि 

१२. विविि : 
(१) सबै स्थानीय तहिे आـआफ्नो क्षेत्रालिकाि लभत्र िहेका लबकि तथा दिुगम गाउाँहरुमा िहेका अपाङ्गता 

भएका व्यक्तिहरुका िालग अपाङ्गता परिचयـपत्र िगायतका सेिा सिि तरिकािे उपिब्ि गिाउाँन 

कक्तम्तमा बषो एक पिक ती िाउाँहरुमा परिचय पत्र वितिण सम्िक्तधि घकु्तम्त क्तशविि सञ्चािन गनुय पदयछ ।  

(२) यो काययविलि िागू हनु ुअगालड प्राप्त गिेको अपाङ्गता परिचयपत्र सम्बक्तधित गाउपालिका ि नगिपालिका 
बझुाई यो काययविलि िािी भएको लमलतिे १ बषयलभत्रमा यस काययविलि बमोक्तिमको परिचयपत्र लिनपुनेछ 

। यस अक्तघ िािी भएका परिचय पत्र एक िषयपलछ स्ितः माधय हनैु छैन ।   

(३) यस काययविलि भएको प्राििान अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अलिकाि सम्िक्तधि ऐन ि अधय प्रचलित 

कानूनसाँग बाक्तझएमा बाक्तझएको हदसम्म स्ितः अमाधय हनुेछ । 

(४) अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण सम्िधिमा यस काययविलिमा उल्िेख नभएको विषयमा अपाङ्गता भएका 
व्यक्तिहरुको अलिकाि सम्िधिी ऐन ि  अधय प्रचलित कानून बमोक्तिम हनुेछ ।  

(५) अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण लनदेक्तशका, २०६५ बमोक्तिम भए गिेका काम काििाही यसै काययवििक्ती 

बमोक्तिम भए गिेको मालननेछ ।  

(६) अपाङ्ग परिचय-पत्र वितिण लनदेक्तशका, २०६५ खािेि गरिएको छ । 

 

 

  



 

11 
 

अनसूुची १ 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको िालग ददन ेलनिेदनको ढााँचा 
 

      

श्री कायायिय प्रमखुज्यू 

माफय त............................ 

u'l7rf}/  गाउाँपालिका   
  लमलत :.................. ........  

 

विषय : अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउाँ । 

महोदय,   

 म अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र पाउन योग्य भएकोिे लनम्न लिक्तखत विििण िाक्तख 
परिचयपत्र पाउन यो लनिेदन पेश गिेको छु । मैिे पेस गिेको विििण िीक सााँचो छ, झटु्टा िहिेमा 
प्रचलित काननुबमोक्तिमको सिाय भोग्न मञ्जुि छु ।   

१. नाम थि ..................... ................... उमेि .................. ......... लिङ्ग ....................  

२. प्रदेश :                

३. िेगाना  :   

 (क) स्थायी िेगाना :  ...................पालिका,  िडा नं............... िोि ..............  

 (ख) अस्थायी िेगाना : .................पालिका, िडा नं...................िोि .............. 

 (ग) सम्पयकय  िेलिफोन िा मोबाइि नं. ............... .................. .................  

३. संिक्षक/अलभभािकको नाम थि .................... .............. लनिेदकको नाता ...............  
४. संिक्षक/अलभभािकको िेलिफोन िा मोबाइि नं. .............. ................... .............  

५. नेपाि सिकािको परिभाषा ि िगीकिण अनसुाि अपाङ्गताको प्रकाि ......................  

६.  नेपाि सिकािको परिभाषा ि िगीकिण अनसुाि अशिताको आिािमा                   
 अपाङ्गताको प्रकाि ............................  

७.  शिीिको अंग, संिचना, प्रणािीमा आएको क्षलतको विििण 

..................................... ……………………….. ……………………………. 

……………………………………………… …………………………………. 

८.  क्षलत भएपछी दैलनक वियाकिापमा आएको अििोि िा लसलमतताको विििण  

.......... .......... ............................ …………………………………………….. 

……………………………………………………………………. ……………. 

फोटो 
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९. अपाङ्गताको कािण उपयिु स्थानमा क्तचनो िगाउनहुोस ्।   

 क) िोगको दीघय असि    ख) दघुयिना     ग) िधमिात    

 घ) सशस्त्र द्वधद्व     ङ) िंशानगुत कािण   च) अधय ..............  

१० सहायक सामग्री प्रयोग गनुय पने आिश्यकता भएको िा नभएको : उपयिु स्थानमा  क्तचनो 
 िगाउनहुोस ्।    क) भएको     ख) नभएको   
११. आिश्यकता भएको भए कस्तो प्रकािको सहायक सामग्रीको प्रयोग गनुयपने हधुछ 

………………………………………………………………………….................. 

१२. सहायक सामग्री प्रयोग गने गिेको/नगिेको (उपयिु स्थानमा क्तचनो िगाउनहुोस 

 क) गने गिेको      ख) गने नगिेको   
१३.  सहायक सामग्री प्रयोग गने गिेको भए सामग्रीको नाम : ......................... ...........  
१४. अधय व्यक्तिको सहयोग विना आफ्ना कस्ता कस्ता दैलनक कायय गनय सक्नहुधुछ    

 क) ........................   ख)............................ ग) ..........................  

 घ) ..........................  ङ) ........................     च) ...........................  

१५.  अधय व्यक्तिको सहयोग लिनहुधुछ भने कुन कुन कामको िालग लिन ुहधुछ (    

 क) ........................ ख)............................ ..... ग) ..........................  

 घ)......................... ङ).............................  च) ...........................  

१६. पलछल्िो शैक्तक्षक योग्यता  प्राथलमक तह   घ) लनम्न माध्यलमक तह  

 ङ) माध्यलमक तह   च) उच्च माध्यलमक तह    छ) स्नातक तह    

 ि) स्नातकोत्ति तह    झ) विद्यािारििी तह   

१७. कुनै तालिम प्राप्त गनुयभएको भए मखु्य तालिमहरूको नाम िेख्नहुोस  

………………………….………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………  

१८.  हािको पेशा :   
 क) अध्ययन   ख) कृवष व्यिसाय   ग) स्ििोिगाि   घ) अध्ययन    

ङ) सिकािी सेिा च) लनिी क्षेत्रमा सेिा    ि) केही नगिेको   झ) अधय ... 

         

                                             लनिेदक   

        नाम, थि ..............................  

        हस्ताक्षि .............................. 

        लमलत .............................. 
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अनसूुची २ 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयत्रको ढााँचा  

 

                                      u'l7rf}/ ufpFkflnsf 

लनशाना छाप     

.................................................. 

 परिचयपत्र नम्बिः                  

 परिचयपत्रको प्रकाि:                  

अपाङ्गता परिचय-पत्र 

१) नाम, थिः  
२) िेगानाः प्रदेश ……………..क्तिल्िा………… स्थानीय तह ………………………  

३) िधमलमलतः    ४) नागिीकता नम्बि: ……………………..                         
     

५) लिङ्गः …………  ………….  ६) िि समहु…………..   

७) अपाङ्गताको वकलसमः प्रकृलतको आिािमा ……………………..गम्भीिता …….. 

८) बाब/ुआमा िा संिक्षकको नाम, थि …………………………………………  

९) परिचयपत्र िाहकको दस्तखतः 
१०) परिचय पत्र प्रमाक्तणत गने  ………….  

नाम, थि ..............................  

        हस्ताक्षि .............................. 

पद ................................... 

        लमलत .............................. 

 
 

"यो परिचपत्र कसैिे पाएमा नक्तिकको प्रहिी कायायिय िा स्थानीय लनकायमा िझुाइददनहुोिा"   
  

 

 

फोटो 
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Annex 2 

Disability Identity Card Format  

 

Guthichaur Rural municipality 

Stamp      

 ................................................ 

 ID Card Number:                    

 ID Card Type :   

Disability Identity Card 

1) Full Name of Person  

2) Address:  Province ……………..District……… Local Level………………  

3) Date of Birth    4) Citizenship Number: ……………………..               
               

5) Sex: …………  ………….  6) Blood Group…………..   

7) Types of Disability : On the basis of nature  ……………………..On the basis of 

Severity……. …….. 

8) Father Name/Mother Name or Guardain …………………………………………  

9) Signature of ID card Holders………………. 

10) Approved by   ………….  

Name ..............................  

        Signature  .............................. 

        Designation ............................. 

Date ……………………………. 

 

"If somebody finds this ID card, please deposit this in the nearby police station or municipality 
office"   
 

 

 

 

 

 

 

 

Photographs 
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अनसूुची ३ 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कायायियमा िाक्तखन ेअलभिेखको ढााँचा 
 

िम संख्याः 
 अपाङ्गता परिचयपत्र नम्बिः   परिचयपत्रको प्रकाि …………….  

 

१) नाम, थिः  
२) िेगाना (स्थायी)  प्रदेश:   क्तिल्िा :           स्थानीय तह:              िडा:  
३) िेगाना (अस्थाई)  प्रदेश:      क्तिल्िा :           स्थानीय तह:               िडा:   
४) िधम लमलतः            ४) नागिीकता नम्बिः                              ५) लिङ्गः   

६) िि समहु           ७) वििावहत/अवििावहतः 
८) बाब/ुआमा िा संिक्षकको नाम, थिः 
९) िेगानाः  प्रदेश         क्तिल्िा         स्थानीय तह           िडा 
१०) अपाङ्गता भएको व्यक्तिसाँगको नाताः 
११) पलछल्िो शैक्तक्षक योग्यताः  
१२) अध्ययनित विद्यािय िा किेि  :      अध्ययन नगिेको        पढाइ सकेको  

१३) पेशाः  
१४) अपाङ्गताको वकलसमः 

क) अपाङ्गताको प्रकृलतको आिािमा ……………….. 

ख) अपाङ्गताको गम्भीिताको आिािमा …………………….. 

१५) कस्ता दैलनक वियाकिापहरू  गनय सवकधछ ?  

……………………………… ………………………………………….. ………… 

१६)  कस्ता दैलनक वियाकिापहरू गनय सवकाँ दैन ? 

………………………………………………………… ………………………… 

१७) सहायक सामग्री आिश्यक    पने    नपने  

आिश्यक पने भए के …………………………….  

१८) हाि सहायक सामग्री   पाएको    नपाएको  
१९)  परिचय-पत्र िाहकिे प्राप्त गिेका अधय सेिा, सवुििा 
………………………………………………………………………………………………… …………………………….. 
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२०) परिचयपत्र बाहकिाई आिश्यक पिेका अधय सेिा सवुििाहरू  

…………………………………………………….. ………………………………….. 

 

२१) सेिा, सवुििा प्रदान गने लनकायः …………………… …………… 

२२) अधय ……………………………………………… ………………………… 

 

प्रमाक्तणत गने अलिकािीकोः  
दस्तखतः    

नाम, थिः   

      पदः  
   कायायियः   

                                               लमलत : 
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cf=j= @)&%.)&^sf] nflu cg'dflgt ufpFkflnsfsf] hDdf jh]6 

l;=g+= ;|f]t hDdf /sd s}lkmot 

1  uf=kf=sf] cfGtl/s >f]t 1200000   

2 ljlQo ;dflgs/0f ;+3Lo ;/sf/ 76300000   

3 /fhZj af+8kmf+8 ;+3Lo ;/sf/ 47926000   

4 ljlQo ;dflgs/0f k|b]z ;/sf/ 4914000   

5 /fhZj af+8kmf+8 k|b]z ;/sf/ 257000   

6 ut cf=j=sf] cNof 11898514   

7 z;t{ cg'bfg 59600000   

8 MSNP sfo{qmd 1265000   

  hDdf 203360514   

  rfn" tkm{sf sfo{qmd hDDff 44210140   

  k'lhut tkm{sf sfo{qmd 98285374   

    गुठिचौर गाउँपालीका  

जुम्ला 

आ.ब. ०७५।०७६ को स्विकृत ;+zflwt k'lhut tkm{sf कार्यक्रमको स्ििरण 

स्ि.

न. कार्यक्रमको नाम िेगाना स्िस्नर्ोजीत रकम कैफीर्त 

१ Contingency   ४००००००   

२ MATCHING Fund िमपुरक कोष   ९२०२७४८   

३ डोजर र ट्याक्टर खरीद   ७८४१०००   

४ स्िभुिन मा.स्ब. झारजुिाला cw"/f] भिन स्नमायण   ६००००००   

५ स्िद्युत अदाली   ११००००००   

६ दामदािे बाटो स्नमायण tyf  dd{t ;+ef/   १००००००   

७ मुडली बाटो स्नमायण tyf dd{t ;+ef/   २२०००००   

८ दबेकोटा िडक ममयत    ४०००००   

९ 

कास्लका वकुल दपेालगाउँ अधुरो स्बद्यालर् भिन tyf 

;8s स्नमायण   १२०००००   

१० प्र्ाकुडिेाडा खानेपानी स्नमायण आर्ोजना क्रमागत   २५००००   
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गुठिचौर ४ 

११ 

धिलपुरा खानेपानी स्बवतार  गुठिचौर ४ Ps#/ 

Pswf/f   ३५००००   

१२ बाउलिगाउँ खानेपानी लबस्तार Ps#/ Pswf/f   ३०००००   

१३ मुग्राहा दखेी पानीखोला िम्म ढल स्नकाि गुठिचौर ४   ४०००००   

१४ स्डल्लीकोट खा .पा. स्बवतार   ३५००००   

१५ मुस्नगाउँ खा.पा.   २५००००   

१६ स्िगारे स्लफ्ट खानेपानी   १५५००००   

१७ दशौदी  खानेपानी गुठिचौर ४   ५०००००   

१८ रामपाण्ड ेखा.पा.गुठिचौर ५   ४५००००   

१९ गर्जर्ायङ्कोट बृहत खानेपानी स्बवतार Ps#/ Pswf/f   १५०००००   

२०  रािलिाना खा.पा . Ps#/ Pswf/f   ५०००००   

२१ 

दानिाँगु गोरुओडार मुडुरी ग्रास्मण िडकको  वतर  उन्नती 

(क्रमागत)              गुठिचौर  ४   ३५७१०००   

२२ स्िपद व्यिवथापन tyf ;डs dd{t ;+ef/   १५०००००   

२३ फोई छकलेपानी ग्रास्मण िडक स्नमायण गुठिचौर ५   २००००००   

२४ शकर मा.स्ब. फफल्ड स्नमायण ,घेरबार तथा ममयत   १५०००००   

२५ जनतािंग अध्र्क्ष कार्यक्रम   २००००००   

२६ दोचालगाड जलस्िB't tyf कुलो ममयत   ५५८८०००   

२७ नौमुले लघु जलस्िB't ममयत गुठिचौर ५   ८६९०००   

२८ बास्बला खोला जलस्िB't ममयत तथा पोल खरीद    ५६३६२६   

२९ गुठिचौर कोल्त ेर चोि होमवटे िन्चालनमा िहर्ोग   १००००००   

३० 

गुठिचौर एफ .एम. िंचालन ,;f+:s[lts ,ko{6g tyf 

;+rf/ If]qsf] k|j4{g   ३२०००००   

३१ झुलाखोला पुल स्नमायण   १२०००००   

३२ ित्र्बाफद मा. स्ब. ढल स्नकाि   ८०००००   

३३ झारजुिालादखेी घट्ट स्लफ्ट ईरीकेशन   २५०००००   

३४ फोईर्जर्ुला सिंचाई कुलो    ८०००००   

३५ चुि वकुल स्नमायण तथा ममयत   ४५००००   

३६ गुम्बा ममयत गुठिचौर १ चोि   ४०००००   
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३७ लस्क्षत बगय दस्लत,जनजास्त,जेष्ठनागठरक,बालबास्लका    २००००००   

३८ स्तज तथा अन्र् पियमा मस्हला स्िशेष कार्यक्रम   ५०००००   

३९ गस्डगाउँ बाटो स्नमायण तथा dd{t ;+ef/   ५०००००   

४० औषस्ध ,उपकरण खठरद   २००००००   

४१ कृस्ष स्िकाि कार्यक्रम   २००००००   

४२ पशु स्िकाि कार्यक्रम   १००००००   

४३ मस्हला स्िकाि कार्यक्रम   ५०००००   

४४ क्षमता स्िकाि कार्यक्रम(कमयचाठर,जनपस्तस्नस्ध,उ.िस्मस्त)   ५०००००   

४५ िंवथागत ,सहकारर स्िकाि कार्यक्रम   ५०००००   

४६ िडा नं ५ िडक स्पिीिी   १००००००   

४७ मंस्िरे कुलो स्नमायण तथा ममयत   १००००००   

४८ कोट्टािाँघु चाँगा तटबन्दन (पुल तल दस्क्षणतफय )   ५०००००   

४९ झारजुिाला फफल्ड स्नमायण   १००००००   

५० विाव्र् िंवथा ब्र्िवथापन   १००००००   

५१ स्िद्यालर् ब्र्िवथापन िुधार   १२०००००   

५२ हठर बहादरु कुबर प्रस्तष्ठान अनुदान   ३०००००   

५३ न्र्ार् िस्मस्त ब्र्िवथापन खचय   ७०००००   

५४ ढाक्ना िादपेानी ग्रास्मण िडक स्नमायण   ८०००००   
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u'l7rf}/ गाउाँपालिकामा विपद् िोक्तखम धयूनीकिण तथा व्यिस्थापन गनय बनेको ऐन, २०75 
 

प्रमाक्तणकिण लमलतः२०75 /११  /०७ 
 
प्रस्तािना : u'l7rf}/ गाउाँपालिका क्षेत्र लभत्र प्राकृलतक तथा गैिप्राकृलतक विपद् बाि सियसािािणको िीउज्यान ि साियिलनक, लनिी तथा 
व्यक्तिगत सम्पक्तत्त, प्राकृलतक एिम ् सााँस्कृलतक सम्पदा ि भौलतक संिचनाको संिक्षण गनयका िालग विपद् िोक्तखम धयूलनकिण तथा 
व्यिस्थापनका सबै वियाकिापको समधियात्मक ि प्रभािकािी रूपमा कायायधियनका िालग कानून बनाउन िाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संवििानको िािा २२१ को उपिािा (१) को अलिकाि प्रयोग गिी u'l7rf}/ गाउाँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 
 

परिच्छेद – १ 
प्रािक्तम्भक 

 
१. संक्तक्षप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाम “गाउाँविपद् िोक्तखम धयूनीकिण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७5” िहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुूधत प्रािम्भ हनेुछ । 
 

२.  परिभाषा: विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस ऐनमा,- 
(क) “अध्यक्ष” भन्नािे गाउाँपालिकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछय । 
(ख) “कोष” भन्नािे दफा १२ बमोक्तिमको विपद् व्यिस्थापन कोष सम्झन ुपछय । 
(ग) “गैिप्राकृलतक विपद्” भन्नािे महामािी, अलनकाि, डढेिो, कीि िा सूक्ष्म िीिाण ु आतङ्क, पश ु तथा 

चिाचरुुङ्गीमा हनुे फ्िू, ्याधडालमक फ्िू, सपयदंश, िनािि आतङ्क, खानी, हिाई, सडक, िि िा औद्योलगक 

दघुयिना, आगिागी, विषाि ग्यााँस, िसायन िा विवकिण चहुािि, ग्यााँस वितफोिन, विषाि खाद्य सेिन, 
िाताििणीय प्रदूषण, िन विनाश िा भौलतक संिचनाको क्षलत तथा प्रकोप उद्धाि काययमा हनुे दघुयिना िा 
यस्तै अधय गैिप्राकृलतक कािणिे उत्पन्न विपद् सम्झन ुपछय । 

(घ) “क्तिल्िा विपद् व्यिस्थापन सलमलत” भन्नािे संघीय ऐनको दफा १६ बमोक्तिम िमु्िा (गा.पा./न.पा. िहेको 
क्तिल्िाको नाम) क्तिल्िामा गिन भएको क्तिल्िा विपद् व्यिस्थापन सलमलत सम्झन ुपछय । 

(ङ) “तोवकएको" िा "तोवकए बमोक्तिम” भन्नािे यस ऐन अधतगयत बनेको लनयममा तोवकएको िा तोवकए 
बमोक्तिम सम्झन ुपछय । 

(च) “प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सलमलत” भन्नािे संघीय ऐनको दफा १४ बमोक्तिम कणायलि प्रदेश (गा.पा./न.पा. 
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िहेको प्रदेशको नम्बि िा नाम) मा गिन भएको प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सलमलत सम्झन ुपछय । 
(छ) “प्रमखु” भन्नािे नगिपालिकाको प्रमखु सम्झन ुपछय । 
(ि) “प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत” भन्नािे गाउाँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत सम्झन ुपछय । 
(झ) “प्राकृलतक विपद्” भन्नािे वहमपात, अलसना, वहमपवहिो, वहमताि विस्फोिन, अलतिवृि, अनािवृि, बाढी, 

पवहिो तथा भ-ूस्खिन, डबुान, खडेिी, आाँिी, हिुी बतास, शीतिहि, तातो हािाको िहि, चयाङ्ग, भकूम्प, 
ज्िािामखुी लबस्फोि, डढेिो िा यस्तै अधय प्राकृलतक कािणिे उत्पन्न िनुसकैु विपद् सम्झन ुपछय । 

(ञ) “िावष्ट्रय काययकािी सलमलत” भन्नािे संघीय ऐनको दफा ६ बमोक्तिमको काययकािी सलमलत सम्झन ुपछय । 
(ि) “िावष्ट्रय परिषद” भन्नािे संघीय ऐनको दफा ३ बमोक्तिमको विपद् िोक्तखम धयूनीकिण तथा व्यिस्थापन 

िावष्ट्रय परिषद् सम्झन ुपछय । 
(ि) “िावष्ट्रय प्रालिकिण” भन्नािे संघीय ऐनको दफा १० बमोक्तिम गिन भएको िावष्ट्रय विपद् िोक्तखम 

धयूनीकिण तथा व्यिस्थापन प्रालिकिण सम्झन ुपछय । 
(ड) “विपद्” भन्नािे कुनै स्थानमा आपत ्कािीन अिस्था लसियना भई िन िा िनको क्षलतको साथै िीिनयापन ि 

िाताििणमा प्रलतकूि असि पाने प्राकृलतक िा गैिप्राकृलतक विपद् सम्झन ुपछय । 
(ढ) “विपद् खोि तथा उद्धाि समूह” भन्नािे विपद्को अिस्थामा खोिी तथा उद्धाि गनय वियाशीि िा विपद् 

व्यिस्थापनको िालग परिचािन गनय तयाि गरिएको विक्तशिीकृत खोि तथा उद्धाि समूह सम्झन ुपछय ि सो 
शब्दिे तालिम प्राप्त मानिीय सहायताकमीिाई समेत िनाउाँछ । 

(ण) “विपद् िोक्तखम धयूनीकिण” भन्नािे विपद्पूिय गरिने िोक्तखमको विश्लषेण तथा मूल्याङ्कन, विपद् िोकथाम िा 
विपद् बाि हनुे क्षलतको धयूनीकिण तथा विकासका काययमा विपद् िोक्तखमिाई कम गने सम्बधिी कायय 
सम्झन ुपछय । 

(त) “विपद् पनुिायभ” भन्नािे विपद्को घिनापलछ गरिने पनुलनयमायण एिम ्पनुस्थायपनासाँग सम्बक्तधित कायय सम्झन ु
पछय । 

(थ) “विपद् प्रलतकायय” भन्नािे विपद्को घिना घट्नासाथ तत्कािै गरिने खोि, उद्धाि एिम ्िाहतसाँग सम्बक्तधित 
कायय सम्झन ुपछय ि सो शब्दिे विपद् प्रलतकाययको पूियतयािीिाई समेत िनाउाँछ । 

(द) “विपद् व्यिस्थापन” भन्नािे विपद् िोक्तखम धयूनीकिण, विपद् प्रलतकायय ि विपद् पनुिायभसाँग सम्बक्तधित 
सम्पूणय वियाकिाप सम्झन ुपछय । 

(ि) “व्यािसावयक प्रलतष्ठान” भन्नािे उद्योग, किकािखाना, लसनेमा घि, सवपङ्ग मि, बहउुद्देश्यीय व्यापारिक 
भिन िस्ता व्यािसावयक प्रलतष्ठान सम्झन ुपछय । 

(न) “सलमलत” भन्नािे दफा ३ बमोक्तिमको गाउाँविपद् व्यिस्थापन सलमलत सम्झन ुपछय । 
(ऩ)  

(प) “संघीय ऐन” भन्नािे नेपाि सिकािको विपद् िोक्तखम धयूनीकिण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ सम्झन ु
पछय । 

(फ) “संघीय मधत्रािय” भन्नािे नेपाि सिकािको विपद् व्यिस्थापन हेने गिी तोवकएको मधत्रािय सम्झन ुपछय 
। 
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(ब) “साियिलनक संस्था” भन्नािे सिकािी लनकाय, सिकािको पूणय िा आंक्तशक स्िालमत्ि भएको संस्था, प्रचलित 
कानून बमोक्तिम स्थापना भएका सङ्गदित संस्था िा सबै प्रकािका स्िास््य तथा शैक्तक्षक संस्था सम्झन ुपछय 
। 

 
परिच्छेद – २ 

गाउाँ विपद् व्यिस्थापन सलमलतको गिन तथा काम, कतयव्य ि अलिकाि 
 
३. गाउाँ विपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) गाउाँपालिका/नगिपालिका लभत्रको विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी काययिाई प्रभािकािी रूपमा 

सञ्चािन गनय एक गाउाँविपद् व्यिस्थापन सलमलत िहनेछ । 
(२) सलमलतको गिन देहाय बमोक्तिम हनेुछ:- 

(क) गाउाँपालिका अध्यक्ष -संयोिक   
(ख) गाउाँपालिका उपाध्यक्ष  -सदस्य 
(ग) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत -सदस्य 
(घ) विषयगत सलमलतका संयोिकहरु  -सदस्य 
(ङ) प्रलतलनलि, क्तिल्िा प्रशासन कायायिय -सदस्य 
(च) सामाक्तिक महाशाखा/शाखा प्रमखु -सदस्य 
(छ) पूिायिाि विकास महाशाखा/शाखा प्रमखु -सदस्य 
(ि) u'l7rf}/ गाउाँपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र िहेका 

संघीय सिुक्षा लनकायका प्रमखु िा प्रलतलनलि -सदस्य 
(झ) u'l7rf}/ गाउाँपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र लभत्र िहेका 

प्रदेश प्रहिी कायायियको प्रमखु िा प्रलतलनलि -सदस्य 
(ञ) नगि प्रहिी प्रमखु -सदस्य 
(ि) िावष्ट्रय माधयता प्राप्त दिका गाउाँपालिकाक्तस्थत  

प्रमखु िा प्रलतलनलि -सदस्य  
(ि) नेपाि िेडिस सोसाईिीका स्थानीय प्रलतलनलि (१ िना) -सदस्य 
(ड) लनिी क्षेत्रको उद्योग िाक्तणज्य सम्बधिी माधयताप्राप्त संस्थाको  

गाउाँ तहको अध्यक्ष िा लनििे तोकेको प्रलतलनलि (१ िना) -सदस्य 
(ढ) गैिसिकािी सस्था महासंघकाका स्थानीय प्रलतलनलि (१ िना) -सदस्य 
(ण) नेपाि पत्रकाि महासंघको स्थानीय प्रलतलनलि (१ िना) -सदस्य 
(त) विपद् व्यिस्थापन हेने गरि तोवकएको महाशाखा/शाखा प्रमखु  -सदस्य सक्तचि 

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुिा िेक्तखएको भएतापलन िम संख्या (ञ), (ि), (ि), (ड), (ढ) ि (ण) का 
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सदस्यहरू उपिब्ि नभएको अिस्थामा पलन सलमलत गिन एिम ्काम काििाही गनयमा असि पने छैन । 
(४) उपदफा (२) बमोक्तिमको सलमलतिे संघीय ऐनको दफा १७ बमोक्तिमको स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतको 

रूपमा समेत काम गनेछ । 
 

४. सलमलतको बैिक सम्बधिी व्यिस्था: (१) संयोिकिे तोकेको लमलत, समय ि स्थानमा सलमलतको बैिक बस्नेछ । 
(२) सलमलतको सदस्य-सक्तचििे सलमलतको बैिक बस्ने लमलत, समय ि स्थान तोकी बैिकमा छिफि हनेु विषयसूची 

सवहतको सूचना बैिक बस्ने समयभधदा चौबीस घण्िा अगािै सबै सदस्यिे पाउने गिी पिाउन ुपनेछ । 
 (३) सलमलतका पचास प्रलतशतभधदा बढी सदस्य उपक्तस्थत भएमा बैिकको िालग गणपूिक सङ्खख्या पगेुको मालननेछ । 
(४) उपदफा (२) ि (३) मा िनुसकैु कुिा िेक्तखएको भएतापलन सलमलतको बैिक तत्काि बोिाउन आिश्यक भएमा 

अध्यक्षिे िनुसकैु बेिापलन सलमलतको बैिक बोिाउन सक्नेछ ि त्यस्तो अिस्थामा अध्यक्ष ि घिीमा १ िना सदस्य सवहत 
सदस्य सक्तचि उपक्तस्थत भएमा सलमलतको बैिक बस्न सक्नेछ। 

(५) सलमलतको बैिक संयोिकको अध्यक्षतामा बस्नेछ । 
(६) सलमलतको लनणयय बहमुतद्वािा हनेुछ ि मत बिाबि भएमा संयोिकिे लनणाययक मत ददनेछ। 
(७) सलमलतिे आिश्यकता अनसुाि सम्बक्तधित लनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलि ि विज्ञिाई बैिकमा आमधत्रण गनय 

सक्नेछ । 
(८) सलमलतको बैिक सम्बधिी अधय काययविलि सलमलत आफैिे लनिायिण गिे बमोक्तिम हनेुछ । 
(९) सलमलतको लनणयय सदस्य सक्तचििे प्रमाक्तणत गिी िाख्नछे । 

 
५ . सलमलतको काम, कतयव्य ि अलिकाि: सलमलतको काम, कतयव्य ि अलिकाि देहाय बमोक्तिम हनेुछ:- 

(क) विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी िावष्ट्रय परिषद् बाि स्िीकृत िावष्ट्रय नीलत तथा योिना एिम ्िावष्ट्रय काययकािी सलमलत 
ि प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सलमलतबाि स्िीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीलत योिना ि काययिम अनरुुप हनेु 
गिी गाउाँविपद् व्यिस्थापन नीलत तथा योिना तिुयमा गिी काययपालिका समक्ष पेश गने, 

(ख) गाउाँसभाबाि स्िीकृत नीलत तथा योिनाको अिीनमा िही विपद् िोक्तखम धयूनीकिण, विपद् प्रलतकायय तथा विपद् 
पनुिायभ सम्बधिी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीलत, योिना तथा काययिम स्िीकृत गिी िागू गने, गिाउने, 

(ग) गाउाँपालिकाबाि सञ्चािन हनेु विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी काययिम तथा बिेि प्रस्ताि तयाि गने, 
गिाउने, 

(घ) विपद् व्यिस्थापनका सम्बधिमा गाउाँपालिकाको संस्थागत क्षमता विकास गने, गिाउने, 
(ङ) गाउाँपालिकाका पदालिकािी, कमयचािी, स्ियंसेिक, सामाक्तिक परिचािक तथा समदुायिाई विपद् व्यिस्थापन 

सम्बधिमा प्रक्तशक्षण ददने व्यिस्था लमिाउने, 
(च) विपद्का घिना हनुासाथ खोि, उद्धाि ि िाहत िगायतका प्राथलमक काययहरू तत्काि गनयको िालग संस्थागत 

संयधत्र स्ित: परिचालित हनेु गिी आिश्यक काययविलि तथा मापदण्ड तिुयमा गिी िागू गने, गिाउने, 
(छ) विपद् व्यिस्थापनका सम्बधिमा संघीय तथा प्रादेक्तशक कानूनको अलिनमा िवह साियिलनक, लनिी, गैिसिकािी 

िगायत सबै लनकाय तथा संस्थािे लनिायह गनुय पने भलूमका लनिायिण गने तथा त्यस्ता संस्था िा लनकायिाई 
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आफ्नो नीलत, योिना ि काययिममा विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी विषय समािेश गनय िगाउने, 
(ि) विपद्को समयमा स्थानीय आमसञ्चािका माध्यमहरुको भलूमका सम्बधिी आिश्यक मापदण्ड तयाि गिी 

कायायधियन गने, गिाउने, 
(झ) सिकािी, लनिी एिम ् गैिसिकािी संस्था, स्थानीय स्ियंसेिक, सामाक्तिक परिचािक िगायत सम्बक्तधित सबै 

पक्षको समधिय ि संिग्नतामा विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी कायय गने, गिाउने, 
(ञ) भौलतक संिचना लनमायण गदाय भिनसंवहता िगायत अधय स्िीकृत लनदेक्तशका िा मापदण्डको पािना गिाउने, 
(ि) स्थानीय साियिलनक पूिायिाि सम्बधिी संिचनाको विपद् िोक्तखम मूल्याङ्कन गने, गिाउने, 
(ि) नदी वकनाि, बगि, पवहिो िान सक्ने लभिािो िलमन ि डबुान हनेु क्षेत्र िा विपद् िोक्तखमको सम्भािना भएका 

असिुक्तक्षत क्षेत्रमा बसोबास गने व्यक्ति तथा समदुायिाई सिुक्तक्षत स्थानमा स्थानाधतिण गिाउन उपयिु 
स्थानको खोिी काययमा सहयोग गने तथा सिुक्तक्षत स्थानमा बसोबास सम्बधिी सचेतना िगाउने, 

(ड) विपद्बाि स्थानीय स्तिमा लनिी तथा साियिलनक क्षेत्रबाि भइिहेको सेिा प्रिाहमा अििोि आइपिेमा सोको 
पनुःसञ्चािनका िालग सेिा लनिधतिताको योिना तिुयमा तथा कायायधियन सम्बधिी कायय गने, गिाउने । 

(ढ) स्थानीय समदुायिाई विपद्प्रलत िागरुक बनाउन, विपद्साँग सम्बक्तधित योिना तथा काययिम तिुयमा गनय तथा 
विपद्को घिना हनुासाथ प्रलतकाययका िालग परिचालित हनु िडा तथा समदुायस्तिमा समािेशी विपद् 
पूियतयािी तथा प्रलतकायय सलमलत गिन गने, 

(ण) विद्यािय तहको शैक्तक्षक पाठ्यिममा विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी विषय समािेश गनय पहि गने, 
(त) विपद् प्रलतकाययका िालग नमूना अभ्यास गने, गिाउने, 
(थ) विपद्को समयमा प्रयोग गनय सवकने गिी िारुणयधत्र िगायतका अधय उपकिणहरू तयािी हाितमा िाख्न 

िगाउने, 
(द) स्थानीय स्तिमा आपत ्कािीन काययसञ्चािन केधिको स्थापना ि सञ्चािन गने, 
(ि) गाउाँपालिकामा विपद् व्यिस्थापन सूचना प्रणािी तथा पूियचेतािनी प्रणािीको विकास ि सञ्चािन गने, गिाउने, 
(न) विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काि उद्धाि तथा िाहतको व्यिस्था लमिाउने, 
(प) विपद् मा पिी हिाएका, लबग्रेका िा नि भएका कागिातको यवकन त्याङ्क अद्यािलिक गिी िाख्न िगाउने, 
(फ) विपद् बाि प्रभावित घिपरििािको पवहचान, स्ति लनिायिण तथा परिचयपत्र वितिण गने, गिाउने, 
(ब) विपद्को समयमा िोक्तखममा िहेको समूह विशेषगिी मवहिा, बािबालिका, वकशोिी, अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिउपि हनु सक्ने घिना (िैवङ्गक वहंसा, बेचविखन तथा अधय कुनै पलन वकलसमका शोषण) 
िोकथामको िालग विशेष सतकय ता अपनाई सचेतनामूिक काययिम सञ्चािन गने, 

(भ) विपद् प्रभावितहरूको प्रत्यक्ष ि सविय सहभालगतामा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आलथयक वियाकिापको 
पनुस्थायपना, िोिगािीका अिसिको सृिना तथा िीिनयापनका िालग आय आियन काययिम सञ्चािन गने, 
गिाउने, 

(म) विपद्को िोक्तखममा िहेका मवहिा, बािबालिका, िेष्ठ नागरिक, दलित, सीमाधतकृत िगय तथा समदुाय, अशि 
तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको िालग विशेष योिना तथा काययिम बनाई कायायधियन गने, गिाउने, 
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(य) विपद् व्यिस्थापन सम्बधिमा साियिलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानिे प्रचलित ऐन बमोक्तिम कायय गिे 
नगिेको अनगुमन गने, 

(ि)  विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी िावष्ट्रय काययकािी सलमलत, प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सलमलत तथा क्तिल्िा विपद् 
व्यिस्थापन सलमलतको लनणयय अनसुाि विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी अधय कायय गने, गिाउने, 

(ि) विपद् व्यिस्थापनका सम्बधिमा नेपाि सिकाि तथा प्रदेश सिकािका मधत्रािय, विभाग तथा अधय लनकायसाँग 
सहकायय गने, 

(ि) विपद् व्यिस्थापन सम्बधिमा नेपाि सिकाि, प्रदेश सिकाि िा गाउाँ/नगिसभािे तोकेका अधय कायय गने, 
गिाउने,  

(श)  विपद् व्यिस्थापन सम्बधिमा संघीय तथा प्रादेक्तशक कानूनको प्रलतकूि नहनेु गिी गाउाँकाययपालिकािे 
तोके बमोक्तिमका अधय कायय गने, गिाउने, 

(ष)  विलभन्न संघसंस्था, व्यक्तिबाि प्राप्त हनेु िाहत तथा पनुलनयमायण ि पनुिायभका लबषयिस्तिुाई स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सलमलतिे तोकेको स्थान ि मापदण्ड अनसुाि गने, गिाउने । 

 
परिच्छेद – ३ 

िडा स्तिीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतको गिन तथा काम, कतयव्य ि अलिकाि 
 
६. िडा स्तिीय विपद् व्यिस्थापन सलमलत: (१) गाउाँपालिकाको प्रत्येक िडामा एक िडा स्तिीय विपद् व्यिस्थापन सलमलत 

िहनेछ । 
(२) िडा स्तिीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतको गिन देहाय बमोक्तिम हनेुछ:- 

(क) िडा अध्यक्ष  -संयोिक  
(ख) िडा सदस्यहरू   -सदस्य 
(ग) िडा लभत्र िहेका विषयगत शाखा/ईकाई कायायिय प्रमखुहरू  -सदस्य 
(घ) िडा लभत्र िहेका सिुक्षा लनकायका प्रमखुहरू  -सदस्य 
(ङ) िावष्ट्रय माधयता प्राप्त दिका िडाक्तस्थत प्रमखु िा प्रलतलनलि  -सदस्य  
(च) स्थानीय िेडिस,   -सदस्य 
(छ) गैिसिकािी तथा सामदुायमा आिारित संघसंस्था तथा यिुा क्ििबाि 

संयोिकिे तोकेबमोक्तिम धयूनतम २ मवहिा सवहत ४ िना  -सदस्य 
(ि) िडा सक्तचि - सदस्य सक्तचि 

(३) उपदफा (२) बमोक्तिमको सलमलतको बैिक सो सलमलतको संयोिकिे तोकेको लमलत, समय ि स्थानमा बस्नेछ 
। 

(४) सलमलतको सदस्य-सक्तचििे सलमलतको बैिक बस्ने लमलत, समय ि स्थान तोकी बैिकमा छिफि हनेु विषयसूची 
सवहतको सूचना बैिक बस्ने समयभधदा चौबीस घण्िा अगािै सबै सदस्यिे पाउने गिी पिाउन ुपनेछ । 
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(५) सलमलतका पचास प्रलतशतभधदा बढी सदस्य उपक्तस्थत भएमा बैिकको िालग गणपूिक सङ्खख्या पगेुको मालननेछ । 
(६) उपदफा (४) ि (५) मा िनुसकैु कुिा िेक्तखएको भएता पलन सो सलमलतको बैिक तत्काि बोिाउन आिश्यक 

भएमा संयोिकिे िनुसकैु बेिापलन सलमलतको बैिक बोिाउन सक्नेछ ि त्यस्तो अिस्थामा संयोिक ि घिीमा १ िना सदस्य 
सवहत सदस्य सक्तचि उपक्तस्थत भएमा सलमलतको बैिक बस्न सक्नेछ । 

(७) सलमलतको बैिकको अध्यक्षता सो सलमलतको संयोिकिे गनेछ । 
(८) सलमलतको लनणयय बहमुतद्वािा हनेुछ ि मत बिाबि भएमा संयोिकिे लनणाययक मत ददनेछ। 
(९) सलमलतिे आिश्यकता अनसुाि सम्बक्तधित लनकाय िा सङ्घ संस्थाका प्रलतलनलि ि विज्ञिाई बैिकमा आमधत्रण गनय 

सक्नेछ । 
(१०) सलमलतको बैिक सम्बधिी अधय काययविलि सो सलमलत आफैिे लनिायिण गिे बमोक्तिम हनेुछ । 
(११) सलमलतको लनणयय सदस्य सक्तचििे प्रमाक्तणत गिी िाख्नछे । 

 
७ . िडा स्तिीय विपद् व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतयव्य ि अलिकािः सलमलतको काम, कतयव्य ि अलिकाि देहाय 

बमोक्तिम हनेुछ:- 
(क) िडा लभत्र विपद् प्रलतकायय तथा विपद् पनुिायभ सम्बधिी काययिम सञ्चािनका िालग गाउाँ विपद् 

व्यिस्थापन सलमलतमा लसफारिस गने तथा सो सलमलतबाि स्िीकृत नीलत तथा योिना अनरुूपका विपद् 
व्यिस्थापन सम्बधिी काययिम कायायधियन, अनगुमन ि पनुिाििोकन गने, 

(ख) िडामा विकास लनमायणका वियाकिापहरू कायायधियनमा विपद् िोक्तखम व्यािस्थापनिाई मूिप्रिाहीकिण गने, 
सिुक्तक्षत विद्यािय तथा अस्पतािका िालग विपद् िोक्तखम धयूनीकिणका काययिमहरू सञ्चािन गने, 

(ग) विपद् व्यिस्थापनका सम्बधिमा िडाको संस्थागत क्षमता विकास गने, 
(घ) विपद् व्यिस्थापन योिना, आपत्कािीन कायययोिना, पनुःस्थापना तथा पनुलनयमायण योिना तिुयमा तथा 

कायायधियन गने, गिाउने, 
(ङ) समदुायमा विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी काम गने समूहहरूको गिन तथा त्यस्ता समूहहरूिाई 

परिचािन गने गिाउने, 
(च) िडा सदस्यहरू, कमयचािी, स्ियंसेिक, सामाक्तिक परिचािक तथा समदुायमा आिारित विपद् व्यिस्थापन 

सलमलत सदस्य, नागरिक समािका प्रलतलनलििाई विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी प्रक्तशक्षणको व्यिस्था लमिाउने, 
(छ) स्थानीय समदुायिाई विपद्प्रलत िागरुक बनाउने, विपद्साँग सम्बक्तधित योिना तथा काययिम तिुयमा गनय तथा 

विपद्को घिना हनुासाथ प्रलतकाययका िालग तयािी अिस्थामा िाख्न,े 
(ि) विपद्का घिना हनुासाथ खोि, उद्धाि ि िाहत िगायतका प्राथलमक काययहरू तत्काि गनयको िालग समधिय 

गने,  
(झ) आपत ्कािीन नमूना अभ्यास गने, गिाउने, 
(ञ) विपद् बाि प्रभावित घिपरििािको पवहचान, स्ति लनिायिण तथा परिचयपत्र वितिणमा गाउाँ विपद् व्यिस्थापन 
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सलमलतिाई सहयोग गने, 
(ि) विपद्को समयमा िोक्तखममा िहेका समूह विशेषगिी मवहिा, बािबालिका, वकशोिी, अपाङ्गता भएका 

व्यक्तिउपि हनु सक्ने घिना (िैवङ्गक वहंसा, बेचविखन तथा अधय कुनै पलन वकलसमका शोषण) 

िोकथामको िालग विशेष सतकय ता अपनाई सचेतनामूिक काययिम सञ्चािन गने, 
(ि) गाउाँ विपद् व्यिस्थापन सलमलतको लनणयय अनसुाि विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी अधय कायय गने, गिाउने ।  

 
परिच्छेद – ४ 

सिुक्षा लनकाय तथा अधय लनकायको परिचािन 
 
८ . सिुक्षा लनकायको परिचािन तथा सहयोग ि समधिय: (१) गाउाँकाययपालिकािे विपद् व्यिस्थापनको काममा नेपाि सिकाि 

तथा प्रदेश सिकाििे परिचािन गिेका संघीय तथा प्रादेक्तशक सिुक्षा लनकायहरूिाई सहयोग ि समधिय गनेछ । 
(२) सिुक्षा लनकायिे विपद्को समयमा खोि तथा उद्धाि काययका िालग गाउाँकाययपालिकासाँग आिश्यक सामग्री माग 

गिेको अिस्थामा गाउाँपालिकामा उपिब्ि भएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काि उपिब्ि गिाईनेछ । 
(३) विपद् प्रलतकाययका िालग गाउाँपालिकािे आाँफूसाँग िहेको नगि प्रहिीिाई परिचािन गनेछ ।   
 

९.  िारुणयधत्र तथा अधय सेिा प्रदायक लनकायको काम, कतयव्य ि अलिकाि:  
(१) िारूणयधत्र, एम्बिेुधस तथा त्यस्तै अधय सेिा प्रदायकिे आपत ्कािीन खोि, उद्धाि तथा िाहत उपिब्ि गिाउन 

सलमलतिे ददएको लनदेशनको पािना गनुय पनेछ । 
 (२) आपत ्कािीन कायय सम्पादन गदाय सलमलतको आदेश बमोक्तिम कुनै पलन स्थानमा प्रिेश गने तथा िनुसकैु व्यक्ति िा 

संस्थाको सािन ि स्रोत उपयोग गने अलिकाि िारुणयधत्र सेिा प्रदायकिाई हनेुछ । 
 

१०. साियिलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानको दावयत्ि: (१) विपद् व्यिस्थापन सम्बधिमा गाउाँपालिका लभत्रका सबै 
साियिलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानको दावयत्ि देहाय बमोक्तिम हनेुछ:- 

(क) आफ्नो भिन, उद्योग, कायायिय िा व्यािसावयक केधिमा विपद्का घिना हनु नददन विपद् सिुक्षा औिाि, 
उपकिण, सामग्री, आपत ्कािीन लनकास िगायत तोवकए बमोक्तिमका अधय व्यिस्था गने, 

(ख)  त्याङ्क सङ्किन, क्षलतको मूल्याङ्कन, िाहत, पनुस्थायपना तथा पनुलनयमायण समेतका सम्पूणय काययमा आिश्यक 
सहयोग गने, 

(ग)   आफ्ना कमयचािी तथा कामदाििाई विपद् व्यिस्थापन सम्बधिमा आिािभतू अलभमखुीकिण गने गिाउने, 
(घ) विपद् व्यिस्थापन काययमा उपयोग हनेु स्रोत सािनिाई तयािी हाितमा िाख्न,े 
(ङ) आफ्ना भिन िगायत अधय संिचना आपत ्कािीन प्रयोिनका िालग आिश्यक पिेमा आदेशानसुाि उपिब्ि 

गिाउने, 
(च) सम्बक्तधित अलिकािीको सपुरििेक्षणमा उद्धाि तथा िाहत वितिण काययमा सहयोग परु् याउने, 



 

29 
 

(छ) विपद् िोक्तखम धयूनीकिण संयधत्रको व्यिस्था गिी तयािी अिस्थामा िाख्न,े 
(ि)  फोहोिमैिा तथा प्रदषुणको यथोक्तचत व्यिस्थापन गिी यसबाि िाताििण ि िनिीिनमा पनय सक्ने 

नकािात्मक प्रभाििाई धयूनीकिण गने उपायहरू अपनाउने, 
(झ) विपद्को घिना घिेमा तत्काि नक्तिकको सिुक्षा लनकाय ि स्थानीय आपत ्कािीन काययसञ्चािन केधििाई 

खबि गने ।   
(२) गाउाँपालिका लभत्रका साियिलनक संस्था तथा व्यािसावयक प्रलतष्ठानिे गाउाँपालिकाको विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी 

योिनाको अिीनमा िही विपद् व्यिस्थापन योिनाको तिुयमा गिी अलनिायय रूपमा िागू गनुय पनेछ । 
 

११. विपद् व्यिस्थापनमा सहयोग गनुय पने : गाउाँपालिका लभत्रका सिकािी कायायिय, गैिसिकािी संस्था, स्थानीय सङ्घ संस्था, 
समदुाय, स्ियंसेिक, नागरिक समाि, लनिी क्षेत्र तथा व्यक्तििे विपद् व्यिस्थापन काययमा गाउाँपालिकािाई देहाय बमोक्तिम 
सहयोग गनुय पनेछ:- 

(क)  त्याङ्क सङ्किन, क्षलतको मूल्याङ्कन, िाहत, पनुस्थायपना तथा पनुःलनयमायण िगायतका विपद् व्यिस्थापन 
सम्बधिी काययमा सहयोग गने,  

(ख) विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी िनचेतना अलभिवृद्ध गने, 
(ग) क्षमता विकास, आपत ्कािीन नमूना अभ्यास तथा विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी प्रक्तशक्षण काययिममा 

सहयोग गने तथा भाग लिने,  
(घ) खोि, उद्धाि तथा िाहत वितिण सम्बधिी काययमा सहयोग गने।  

 
परिच्छेद – ५  

विपद् व्यिस्थापन कोष सम्बधिी व्यिस्था 
 

१२. विपद् व्यिस्थापन कोष : (१) विपद् व्यिस्थापनका िालग गाउाँपालिकामा छुटै्ट एक आकक्तस्मक कोष िहनेछ । 
(२) कोषमा देहाय बमोक्तिमका िकमहरू िहने छन:्- 

(क) गाउाँपालिकाको िावषयक बिेिबाि विपद् व्यिस्थापन कोषमा िम्मा गने गिी स्िीकृत िकम, 
 (ख) प्रदेश सिकािबाि विपद् व्यिस्थापनका िालग प्राप्त िकम, 
(ग)  नेपाि सिकािबाि विपद् व्यिस्थापनका िालग प्राप्त िकम, 
(घ) स्िदेशी कुनै सङ्घ संस्था िा व्यक्तिबाि दान, दातव्य िा उपहाि स्िरुप प्राप्त िकम, 
(ङ)  अधय कुनै स्रोतबाि प्राप्त िकम । 

(३) विपद् व्यिस्थापनका िालग गाउाँपालिकािे कानून बमोक्तिम विशेष शलु्क िा दस्तिु संकिन गनय सक्ने छ |  
(४) कोषको सञ्चािन तोवकए बमोक्तिम हनेुछ । 
(५) कोषको िकम विपद् व्यिस्थापन सम्बधिी कामका िालग प्रयोग गरिनेछ । 
(६) उपदफा (५) मा िनुसकैु कुिा िेक्तखएको भए तापलन कोषको िकम लनयलमत प्रशासलनक काययको िालग खचय गरिने 

छैन । 
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(७) कोषको िेखापिीक्षण महािेखा पिीक्षकबाि हनेुछ ।  
(८) सलमलतिे कोषको िावषयक आय व्ययको प्रलतिदेन तयाि गिी काययपालिका माफय त गाउाँसभा समक्ष पेश गनेछ । 

 
परिच्छेद – ६ 
कसूि तथा सिाय 

 
१३.  कसूि ि सिाय : कसैिे विपद्को घिना घट्न सक्ने गिी िापििाही गिेमा िा त्यस्तो घिना घिाउन प्रत्यक्ष संिग्न भएमा िा 

घट्ना घिेको अिस्थामा नािायि फाईदा लिने गिी िा आफुिाई मात्र फाईदा पगु्ने वकलसमको कुनै काम गिेमा िा यस 
सम्बधिमा संघीय कानून बमोक्तिम कसिुिधय मालनने कुनै काम गिेमा तत ्सम्बधिी काििाही प्रचलित संघीय कानून बमोक्तिम 
हनेुछ ।  

 
परिच्छेद – ७ 

विविि 
 

१४.  विपद् सङ्किग्रस्त क्षते्र घोषणाको पािना ि समधिय : (१) नेपाि सिकाििे गाउाँपालिका लभत्रको कुनै िाउाँमा गम्भीि प्रकृलतको 
विपद् उत्पन्न भएबाि विपद् सङ्किग्रस्त क्षेत्र घोषणा गिी प्रचलित कानून बमोक्तिम कुनै काम गनय गिाउन आदेश ददएमा सोको 
पािना गनुय गिाउन ुगाउाँपालिकाको कतयव्य हनेुछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तिम घोषणा गरिएको क्षेत्रमा नेपाि सिकाििे प्रचलित कानून बमोक्तिम कुनै काम गनय गिाउन 
गाउाँपालिका लभत्रको कुनै व्यक्ति, संस्था िा अलिकािीिाई आदेश ददएमा सोको पािना गनय गिाउनमा गाउाँपालिकािे आिश्यक 
समधिय गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्तिम घोषणा गरिएको क्षेत्र सम्बधिी सूचनाको प्रसािणमा गाउाँपालिकािे सहयोग ि समधिय गनेछ 
। 

 
१५. नेपाि सिकािको स्िीकृतीमा मात्र प्रिेश गनुयपने : (१) विपद् बाि असि पिेको कुनै क्षेत्रमा विदेशी नागरिक िा संस्थािे प्रिेश 

गनयीु पिेमा नेपाि सिकािको स्िीकृलत लिएको छ छैन भलन गाउाँ काययपालिकािे सोिखोि गनय सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोक्तिम सोिखोि गदाय त्यस्तो नागरिक िा संस्थािे नेपाि सिकािको स्िीकृलत लिएको नादेक्तखएकोमा 

लनिको प्रिेशिाई िोक िगाई तत ्सम्बधिी सूचना नेपाि सिकाििाई उपिब्ि गिाईनेछ । 
 

१६. मानिीय तथा अधय सहायता ि समधिय : (१) गाउाँपालिका लभत्र उत्पन्न विपद्को अिस्थािाई तत्काि सामना गनय आधतरिक 
स्रोत ि सािनबाि नभ्याउने भएमा मानिीय तथा अधय सहायता ि समधियका िालग क्तिल्िा समधिय सलमलत, प्रदेश सिकाि 
तथा नेपाि सिकाििाई अनिुोि गरिनेछ ।  

 (२) विपद् बाि उत्पन्न क्तस्थलत लनयधत्रण गने िममा नेपाि सिकाििे अधतिायवष्ट्रय मानिीय तथा अधय सहयोग लिई 
परिचािन गिेको अिस्थामा नेपाि सिकािको लनदेशनमा िवह तत ्सम्बधिी काययमा सहयोग ि समधिय गरिनेछ ।  
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(३) लछमेकी स्थानीय तहमा कुनै विपद् उत्पन्न भई सो व्यिस्थापनका िालग लछमेकी स्थानीय तहिे सोझै, 
क्तिल्िा समधिय सलमलत िा प्रदेश सिकाि माफय त अनिुोि गिेमा उपिब्ि भएसम्मको सहयोग पयुायउन ु
गाउाँकाययपालिको दावयत्ि हनेुछ । 

 
१७.  तत्काि खिक्तीद तथा लनमायण ि प्रयोग गनय सवकने : (१) विशेष परिक्तस्थलत पिी विपद् बाि प्रभावित क्षेत्रमा खोि, उद्धाि तथा 

िाहत उपिब्ि गिाउन तथा भइिहेको विपद् बाि थप क्षलत हनु नददनका िालग तत्कािै िाहत सामग्री खिक्तीद िा लनमायण कायय 
गनय आिश्यक भएमा साियिलनक खरिद सम्बधिी प्रचलित कानूनमा िहेको विशेष परिक्तस्थलतमा खरिद गने सम्बधिी व्यिस्था 
बमोक्तिम गाउाँ काययपालिकािे खिक्तीद िा लनमायण कायय गनय सवकनेछ । 

(२) विपद् बाि प्रभावित क्षेत्रमा खोि, उद्धाि तथा िाहत उपिब्ि गिाउन तथा भइिहेको विपद् बाि थप क्षलत हनु 
नददनका िालग गाउाँपालिका क्षेत्र लभत्रको कुनै गैिसिकािी कायायिय िा अधय संघ संस्था ि व्यक्तिको चि, अचि सम्पक्तत्त तथा 
सिािी सािन उपयोग गनय आिश्यक भएमा सोको अलभिेख िाखी तोवकएको अिलिभिको िालग अस्थायी तिििे प्राप्त गनय 
सवकनेछ । 

 (३) विपद् बाि प्रभावित क्षेत्रमा तत्काि िाहत उपिब्ि गिाउन गाउाँपालिका क्षेत्र लभत्रको कुनै गैिसिकािी कायायिय िा 
अधय संघ संस्था ि व्यक्तिको खाद्यान्न, ित्ताकपडा, औषिी िा अधय िस्त ुआिश्यक भएमा सोको अलभिेख िाखी लनयधत्रणमा 
लिन ि सम्बक्तधित प्रभावित पक्षिाई वितिण गनय सवकनेछ । 

(४) गाउाँपालिकािे उपदफा (२) बमोक्तिम कुनै सम्पक्तत्त अस्थायी रूपमा प्राप्त गिेमा िा उपदफा (३) बमोक्तिम कुनै 
िस्त ु लनयधत्रण ि वितिण गिेमा त्यस्तो सम्पक्तत्त प्रयोग िा िस्त ु उपयोग बापत प्रचलित दि अनसुािको िकम सम्बक्तधित 
कायायिय, संस्था िा व्यक्तििाई ददनेछ ।  

 
१८.  िाहतको धयूनतम मापदण्ड सम्बधिी व्यिस्था : (१) विपद् प्रभावित व्यक्तििाई नेपाि सिकाि तथा प्रदेश सिकाििे उपिव्ि 

गिाउने िाहतको अलतरिि गाउाँपालिकािे आधतरिक स्रोतबाि थप िाहत उपिब्ि गिाउन सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोक्तिम गाउाँपालिकािे विपद् प्रभावित व्यक्तििाई िाहत उपिब्ि गिाउाँदा मापदण्ड बनाई सोको 

आिािमा िाहात उपिब्ि गिाउनेछ । 
(३) उपदफा (२) बमोक्तिमको िाहतको मापदण्डमा अधय विषयको अलतरिि देहायका विषय समािेश भएको हनु ुपनेछ:- 

(क) विपद् बाि प्रभावित व्यक्तििाई अस्थायी आश्रयस्थिमा िाख्दा उपिब्ि गिाउन ु पने आिास, खाद्यान्न, 
खानेपानी, स्िास््य तथा सिसफाइ सम्बधिी, 

(ख) विपद् बाि मतृ्य ुहनेुको परििाि तथा सम्पक्तत्तको क्षलत हनेु व्यक्तििाई उपिब्ि गिाउन ुपने धयूनतम िाहत 
सम्बधिी,  

(ग) मवहिा, बािबालिका, िेष्ठ नागरिक, अशि तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आिश्यकता संिोिनका 
िालग विशेष िाहत ्याकेिहरु (िस्तै लडक्तग्निी वकि ि क्तचल्रेन वकि) मवहिाहरूको िालग सिुक्तक्षत 
मवहिामैत्री स्थि,  

(घ) व्यक्तिगत गोपलनयता तथा सिुक्षा सम्बधिी, 



 

32 
 

(ङ) धयूनतम िाहत बाहेक स्ििोिगाि तथा िोिगािी व्यिस्थापनका माध्यमबाि पीलडतको िीविकोपाियन 
सम्बधिी, 

(च) गैिसिकािी िा व्यक्तिगत रूपमा ददइने िाहतको वितिण सम्बधिी, 
(छ) एकद्वाि प्रणािी अनरुुप िाहत वितिण गने सम्बधिी, 
(ि) िाहतसाँग सम्बक्तधित अधय उपयिु विषय । 
 

१९.   विपद् मा पिी हिाएका िा नि भएका कागिात सम्बधिमा : विपद् मा पिी हिाई फेिा पनय नसकेका तथा आंक्तशक िा पूणय 
रूपमा क्षलत भएका गाउाँपालिकाका महत्िपूणय कागिातहरुको प्रमाणीकिण तथा प्रलतलिवप उपिब्ि गिाउने सम्बधिी व्यिस्था 
प्रचलित कानूनिे तोके बमोक्तिम हनेुछ। 

 
२०. लनदेशन ददन सक्ने : सलमलतिे यस ऐनको अिीनमा िही विपद् व्यिस्थापनका िालग कुनै व्यक्ति िा लनकायिाई आिश्यक 

लनदेशन ददन सक्नेछ ि त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुय सम्बक्तधित व्यक्ति िा लनकायको कतयव्य हनेुछ । 
 
२१. उपसलमलत गिन गनय सक्ने : (१) सलमलतिे आिश्यकता अनसुाि उपसलमलत गिन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तिम गिन हनेु उपसलमलतको काम, कतयव्य, अलिकाि ि काययीािलि उपसलमलत गिन गदायका 
बखत तोवकए बमोक्तिम हनेुछ । 

 
२२. अलभिेख िाख्न ुपनेः (१) विपद्को समयमा िाहत उपिब्ि गिाउने व्यक्ति, लनकाय िा संस्थाको नाम,  ि उपिव्ि गिाईको 

िाहत तथा सोको परिमाण सवहतको विििणको अलभिेख िाख्न ेव्यिस्था सलमलतिे लमिाउनपुने छ ।   
(२) उपदफा (१) बमोक्तिमको विििण िाख्दा विपद्मा पिेका मवहिा, बािबालिका तथा िेष्ठ नागरिक, 

विपद्का कािणिे स्थानाधतिण भएका घिपरििाि िगायतको संख्या एवकन हनेु विििण ि उनीहरूिाई उपिब्ि 
गिाइएको िाहात स्पिरूपमा िाख्नपुने छ । 

 
२३. पिुस्काि ददन सक्ने : स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सम्बधिमा विशेष योगदान परु् याउने उत्कृि व्यक्ति िा संस्थािाई प्रोत्साहन 

स्िरूप सलमलतको लसफारिसमा गाउाँ  काययपालिकािे सम्मान तथा पिुस्काि ददन सक्नेछ ।  
 
२४. िावषयक प्रलतिेदन : (१) सलमलतिे प्रत्येक आलथयक िषयमा गिेको कामको विििण सवहतको िावषयक प्रलतिेदन तयाि गिी 

काययपालिका माफय त गाउाँ सभा, क्तिल्िा विपद् व्यिस्थापन सलमलत तथा प्रदेश विपद् व्यिस्थापन सलमलत समक्ष पेश गनुय पनेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तिमको िावषयक प्रलतिेदन साियिलनक रूपमा प्रकाशन गनुय पनेछ । 
 

२५.  प्रशासलनक खचय व्यिस्थापन: सलमलतको बैिक तथा प्रलतिेदन तयािी िगायतका काययसाँग सम्बक्तधित धयनुतम प्रशासलनक खचय 
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गाउाँ काययपालिकािे व्यिस्था गनेछ |  
 
२६. अलिकाि प्रत्यायोिन : यो ऐन तथा यस ऐन अधतगयत बनेको लनयम बमोक्तिम सलमलतिाई प्राप्त अलिकािमध्ये आिश्यकता 

अनसुाि केही अलिकाि सलमलतको संयोिक तथा तोवकएको पदालिकािीिाई प्रत्यायोिन गनय सक्नेछ । 
 
२७. लनयम बनाउने अलिकाि :गाउाँ काययपालिकािे यो ऐन कायायधियनका िालग आिश्यक लनयम तथा काययविलि  बनाउनसक्नेछ । 
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